
 

 

Lomba Robotik 
Pelaksanaan lomba tanggal 19 Oktober 2019 
 
Petunjuk Pelaksanaan : 
1. Peserta adalah siswa kelas 1-6 SD/Sederajat di lingkup JABODETABEK yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dari Kepala Sekolah. 
2. Sekolah mengirimkan perwakilannya paling banyak 2 peserta/kategori 
3. Lomba dibagi menjadi 4 kategori yaitu : 

a. Robotic Lego (kelas 1-2) 
b. Robotic Wedo (kelas 3-4) 
c. Robotic Soccer (kelas 1-6) 
d. Robotic Machine (kelas 5-6) 

4. Kuota sebanyak 40 orang/kategori 
5. Biaya pendaftaran sebanyak Rp 150.000/peserta 
6. Alat disediakan oleh panitia, peserta tidak boleh membawa peralatan sendiri. 
 
Petunjuk Teknis 
Materi Lomba 

1. Rules for Aliya.com (Robotic Laboratory) KATEGORI 4-6 SD 
Basic Mechanic (Cleaner Way)  

 
SISTEM PERTANDINGAN 

Cleaner Way adalah mobil yang bertugas untuk membantu mempermudah membersihkan 

jalanan. 

KATEGORI PESERTA 

Peserta yang diperbolehkan mengikuti perlombaan adalah anak-anak yang sedang duduk di kelas 

4-6 SD, dan sudah memenuhi persyaratan lomba. 

 

 

  



 

 

PERATURAN PERTANDINGAN 

Untuk Kategori Speed Building Cleaner Way: 

1. Peserta membuat 1 (satu) project Cleaner Way sesuai contoh gambar yang disediakan. 

2. Durasi pertandingan yaitu maksimal selama 10 menit.  

3. Material basic mechanic sudah disediakan panitia lomba. 

4. Gambar building instruction akan disediakan oleh panitia lomba. 

5. Jika sudah merasa yakin dan benar peserta dapat mengangkat tangan dan berkata: “selesai” 

supaya stopwatch dimatikan. 

6.  1 juri memegang stopwatch sebagai timer dan mengawasi 5 peserta dalam 1 kategori. 

7. Apabila jumlah peserta lebih dari 15 peserta maka akan diambil 6 orang peserta dengan point 

tertinggi dan waktu tercepat yang akan langsung menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 

dan harapan 3, tetapi apabila jumlah peserta kurang dari 15 maka hanya diambil 3 pemenang. 

8. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lain, apabila mengganggu akan 

didiskualifikasi. 

9. Peserta dilarang meninggalkan lomba sebelum waktu perlombaan habis. 

10. Peserta tidak diperbolehkan mengambil part peserta lain apabila mengambil maka akan 

didiskualifikasi. 

11. Jika peserta melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan didiskualifikasi. 

12. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan uji coba sebanyak 3 kali sesuai dengan arahan 

juri. 

13. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

SKOR DAN PEMENANG 

1. Ketepatan, dan kecepatan dalam building. 

2. Maksimal point 30 dengan ketentuan: 

 Kecepatan = 10 poin : 

 1 menit bernilai 10 poin, 2 menit bernilai 9 poin, 3 menit bernilai 8 poin, 4 menit 

bernilai 7 poin, 5 menit bernilai 6 poin, 6 menit bernilai 5 poin, 7 menit bernilai 4 poin, 

8 menit bernilai 3 poin, 9 menit bernilai 2 poin, 10 menit bernilai 1 poin, jika peserta 

melebihi waktu maksimal pertandingan maka tidak akan mendapatkan poin dari 

kecepatan. 



 

 

 Ketepatan= 20 point, akan tetapi jika terjadi kesalahan building maka masing-masing 

kesalahan dikurangi 1 poin.  

Contoh: 

Jika peserta lomba dalam membuat sebuah project salah 6 maka nilai yang akan didapat 

yaitu : 20-6=14 poin untuk ketepatan. 

3. Hasil = Total poin ketepatan + Total poin kecepatan. 

4. Apabila terjadi kesamaan poin maka akan dilihat waktu tercepat saat merakit basic mechanic. 

5. Building harus terpasang sempurna, dan tidak mudah lepas saat diperiksa oleh juri. 

6. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

Materi Lomba 

Rules for Aliya.com (Robotic Laboratory)  
Lego Brick 2D Helikopter 

 

SISTEM PERTANDINGAN 

Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya 

digerakkan oleh mesin. 

 

KATEGORI PESERTA 

Peserta yang diperbolehkan mengikuti perlombaan adalah anak-anak yang sedang duduk di kelas 

TK-2 SD, dan sudah memenuhi persyaratan lomba. 

 



 

 

PERATURAN PERTANDINGAN 

1. Peserta membuat 1 (satu) project Helikopter sesuai contoh gambar yang disediakan. 

2. Durasi pertandingan yaitu maksimal selama 10 menit.  

3. Material lego sudah disediakan panitia lomba. 

4. Gambar building instruction akan disediakan oleh panitia lomba. 

5. Untuk warna harus sesuai dengan contoh building instruction, dan yang terpenting bentuk dan 

ukurannya sama. 

6. Jika sudah merasa yakin dan benar peserta dapat mengangkat tangan dan berkata: “selesai” 

supaya stopwatch dimatikan. 

7.  1 juri memegang stopwatch sebagai timer dan mengawasi 5 peserta dalam 1 kategori. 

8. Apabila jumlah peserta lebih dari 15 peserta maka akan diambil 6 orang peserta dengan poin 

tertinggi dan waktu tercepat yang akan langsung menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 

dan harapan 3, tetapi apabila jumlah peserta kurang dari 15 maka hanya diambil 3 pemenang. 

9. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lain, apabila mengganggu akan 

didiskualifikasi. 

10. Peserta dilarang meninggalkan lomba sebelum waktu perlombaan habis. 

11. Peserta tidak diperbolehkan mengambil part lego peserta lain apabila mengambil maka akan 

didiskualifikasi. 

12. Jika peserta melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan didiskualifikasi. 

13. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan uji coba sebanyak 3 kali sesuai dengan arahan 

juri. 

14. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

SKOR DAN PEMENANG 

1. Ketepatan, dan kecepatan dalam building. 

2. Maksimal point 30 dengan ketentuan : 

 Kecepatan= 10 point : 

 1 menit bernilai 10 point, 2 menit bernilai 9 point, 3 menit bernilai 8 point, 4 menit 

bernilai 7 point, 5 menit bernilai 6 point, 6 menit bernilai 5 point, 7 menit bernilai 4 

point, 8 menit bernilai 3 point, 9 menit bernilai 2 point, 10 menit bernilai 1 point, jika 

peserta melebihi waktu maksimal pertandingan maka tidak akan mendapatkan point 

dari kecepatan. 



 

 

 ketepatan: 20 point, akan tetapi jika terjadi kesalahan building maka masing-masing 

kesalahan dikurangi 1 point. Contoh: 

Jika peserta lomba dalam membuat sebuah project salah 6 maka nilai yang akan 

didapat yaitu : 20-6=14 point untuk ketepatan. 

3. Hasil = Total point ketepatan + Total point kecepatan. 

4. Apabila terjadi kesamaan point maka akan dilihat waktu tercepat saat merakit lego. 

5. Building harus terpasang sempurna, dan tidak mudah lepas saat diperiksa oleh juri. 

6. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

SOCCER MRT 

Level Sekolah Dasar kelas 1-6  

Team kategori  Individual ( 1 peserta / tim ) 

Robot MRT Kit  

Mission Pertandingan Sepak bola menggunakan remot kontrol 

Metode Permainan Turnamen tim 

 

Peraturan dan Kebijakan 

1. Tim dengan kualifikasi poin tertinggi masuk ke perempat final.  

2. Permainan berdasarkan sistem “knock-out” dan hanya tim yang menang yang berhak maju ke 

babak selanjutnya. 

3. Setiap tim terdiri dari 1 robot dan 1 peserta, dimana tiap peserta mengontrol robotnya 

masing-masing. 

4. Apabila jumlah peserta lebih dari 15 peserta maka akan diambil 6 peserta dengan point 

tertinggi dan waktu tercepat yang akan langsung menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, 

harapan 3, tetapi apabila jumlah peserta kurang dari 15 maka hanya diambil 3 pemenang 

dengan point tertinggi 

5. Batas waktu untuk setiap game adalah 3 menit. 

6. Permainan terdiri dari 2 babak, waktu setiap babaknya adalah 1 Menit 30 Detik.  

7. Tambahan waktu akan diberikan, jika kedua tim mendapatkan poin yang sama (draw). 

8. Tambahan waktu selama 1 menit. 

9. Apabila dalam tambahan waktu 1 menit sudah berakhir, sedangkan poin kedua tim masih 

sama (draw). Maka diberlakukan tendangan pinalty, dimana setiap tim mendapatkan 

kesempatan 3 kali pinalty. 

10. Tidak ada penjaga gawang (goal keeper) dan robot hanya dapat bertahan 10 detik di dalam 

area pinalty. 

11. Robot tidak diperkenankan menahan bola selama lebih dari 5 detik. 



 

 

12. Peserta tidak diperbolehkan menyentuh robot selama permainan berlangsung, kecuali 

diizinkan oleh juri. 

13. Kartu kuning akan diberikan setiap pelanggaran yang terjadi, bila peserta telah melanggar 

sebanyak 2 kali, maka peserta akan dikeluarkan dari permainan. 

14. Setiap peserta wajib menggunakan batre Alkaline AAA ( 4 Buah ) 

 

 

 

Materi Lomba 

Rules for Aliya.com (Robotic Laboratory) KATEGORI 3-4 SD 
Wedo (Racing Car) 



 

 

 
SISTEM PERTANDINGAN 

Racing Car adalah mobil yang digunakan untuk balap. Mobil balap tidak sama karakteristiknya 

dengan mobil harian. Pada mobil balap banyak aspek yang telah berubah dari kondisi standar 

mobil. Semisal beberapa perangkat yang sudah berubah dari mesin, dasbor, sistem kendali, dan 

lainya 

  

KATEGORI PESERTA 

Peserta yang diperbolehkan mengikuti perlombaan adalah anak-anak yang sedang duduk di kelas 

3-4 SD, dan sudah memenuhi persyaratan lomba. 

 

 

PERATURAN PERTANDINGAN 

Untuk Kategori Speed Building Racing Car: 

1. Peserta membuat 1 (satu) project Racing Car sesuai contoh gambar yang disediakan. 

2. Durasi pertandingan yaitu maksimal selama 10 menit.  

3. Material wedo sudah disediakan panitia lomba. 

4. Gambar building instruction akan disediakan oleh panitia lomba. 

5. Jika sudah merasa yakin dan benar peserta dapat mengangkat tangan dan berkata: “selesai” 

supaya stopwatch dimatikan. 

2.  1 juri memegang stopwatch sebagai timer dan mengawasi 5 peserta dalam 1 kategori. 

3. Apabila jumlah peserta lebih dari 15 peserta maka akan diambil 6 orang peserta dengan point 

tertinggi dan waktu tercepat yang akan langsung menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 

dan harapan 3, tetapi apabila jumlah peserta kurang dari 15 maka hanya diambil 3 pemenang. 

4. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lain, apabila mengganggu akan 

didiskualifikasi. 



 

 

5. Peserta dilarang meninggalkan lomba sebelum waktu perlombaan habis. 

6. Peserta tidak diperbolehkan mengambil part peserta lain apabila mengambil maka akan 

didiskualifikasi. 

7. Jika peserta melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan didiskualifikasi. 

8. Peserta diberi kesempatan untuk melakukan uji coba sebanyak 3 kali sesuai dengan arahan 

juri. 

9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

SKOR DAN PEMENANG 

1. Ketepatan, dan kecepatan dalam building. 

2. Maksimal point 40 dengan ketentuan: 

 Kecepatan = 10 point : 

 1 menit bernilai 10 point, 2 menit bernilai 9 point, 3 menit bernilai 8 point, 4 menit 

bernilai 7 point, 5 menit bernilai 6 point, 6 menit bernilai 5 point, 7 menit bernilai 4 

point, 8 menit bernilai 3 point, 9 menit bernilai 2 point, 10 menit bernilai 1 point, jika 

peserta melebihi waktu maksimal pertandingan maka tidak akan mendapatkan point 

dari kecepatan. 

 Program = 10 point, akan tetapi jika terjadi kesalahan dalam penyusunan program maka 

masing-masing kesahalan akan dikurangi 1 point. Contoh: 

Jika peserta lomba dalam membuat sebuah program salah 2 maka nilai yang akan 

didapat yaitu : 10-2=8 point untuk ketepatan. 

 Ketepatan= 20 point, akan tetapi jika terjadi kesalahan building maka masing-masing 

kesalahan dikurangi 1 point. Contoh: 

Jika peserta lomba dalam membuat sebuah project salah 6 maka nilai yang akan didapat 

yaitu : 20-6=14 point untuk ketepatan. 

3. Hasil = Total point ketepatan + Total point kecepatan + Total point program. 

4. Apabila terjadi kesamaan point maka akan dilihat waktu tercepat saat merakit wedo. 

5. Building harus terpasang sempurna, dan tidak mudah lepas saat diperiksa oleh juri. 

6. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 


